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ل والمحلَّل له                                    َ نكاح المحلِّ

                             

 

 

 غسان سلمان علً. م.م

 

بسم هللا الرحمن الرحٌم 
                             

 المقدمـــــــــــــــة                            
 

 

 

 

       اٌؾّذ هلل اٌٍّه اٌؼظ١ُ ، اٌؼٍٝ اٌىج١ش اٌغٕٟ اٌٍط١ف اٌخج١ش إٌّفشد ثبٌؼض ٚاٌجمبء 

ٚاإلسادح ٚاٌزذث١ش، اٌؾٟ اٌؼ١ٍُ اٌزٞ ١ٌظ وّضٍٗ شٟء ٚ٘ٛ اٌغ١ّغ اٌجظ١ش ،رجبسن  

اٌزٞ ث١ذٖ اٌٍّه ٚ٘ٛ ػٍٝ وً شٟء لذ٠ش اؽّذٖ ؽّذ ػجذ ِؼزشف ثبٌؼغض ٚاٌزمظ١ش ، 

ٚاشىشٖ ػٍٝ ِب أػبْ ػ١ٍٗ وً لظذ ٠ٚغ١ش ِٓ ػغ١ش ٚاشٙذ أْ الاٌٗ أال هللا ٚؽذٖ ال شش٠ه 

ٚاشٙذ أْ ع١ذٔب ِؾّذا ػجذٖ ٚسعٌٛٗ اٌجش١ش إٌز٠ش . ٌٗ ٚال ِش١ش ٚال ؽ١ٙش ٌٗ ٚال ٚص٠ش

اٌغشاط ا١ٌّٕش اٌّجؼٛس إٌٝ وبفخ اٌخٍك ِٓ غٕٟ ٚفم١ش ِٚأِٛس ٚأ١ِش  

،طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚػٍٝ اٌٗ ٚأطؾبثٗ طالح ً ٠فٛص لبئٍٙب ِٓ هللا ثّغفشح ٚاعش وج١ش 

. ٠ٕٚغٛ ثٙب ِٓ ا٢خشح ِٓ ػزاة اٌغؼ١ش ٚؽغجٕب هللا ٚٔؼُ اٌٛو١ً فٕؼُ اٌٌّٛٝ ٚٔؼُ إٌظ١ش

     إِب ثؼذ فٙزا ثؾش لظ١ش عّؼذ ف١ٗ ثؼغ أساء اٌفمٙبء ٚثؼغ أدٌزُٙ ؽٛي ٔىبػ اٌّؾًٍِّ 

.  ٚاٌّؾًٍَّ ٌٗ ٚاٌذٚافغ إٌٝ ٘زا إٌىبػ 

    ٠زؼّٓ ٘زا اٌجؾش ر١ّٙذاً ٚرؼش٠ف ٔىبػ اٌّؾًٍِّ ٚاٌّؾًٍَّ ٌٗ ٚؽىُ ٘زا إٌىبػ ِٚٓ صُ خبرّخ             

. رزؼّٓ أُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطٍذ إ١ٌٙب
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تمهٌد  
      لجً اٌجذء ثبٌؾذ٠ش ػٓ إٌىبػ اٌّؾًٍ الثذ ِٓ دساعخ ؽالق اٌجبئٓ ث١ٕٛٔخ وجشٜ إر ٘ٛ 

اٌغجت اٌزٞ ٠ذفغ إٌٝ إٌىبػ ، رٌه أْ اٌّطٍمخ صالصب ال٠ؾً ٌٙب اْ رؼٛد ٌضٚعٙب االثؼذ أْ 

 ثبٌطالق أٚ ثبٌّٛد ٚثؼذ أمؼبء اٌؼذح ٠ؾً ٌٍضٚط األٚي ارزضٚط صٚعب غ١شٖ صُ ٠فبسلٗ

٘ٛ ؽالق اٌّشأح صالس رط١ٍمبد ِزفشلخ أٚ  (ث١ٕٛٔخ وجشٜ)ٔىبؽٙب ِٓ عذ٠ذ ٚؽالق اٌجبئٓ 

ِغزّؼخ ػٍٝ سأٞ ِٓ ٠مٛي أٔٙب رمغ صالصبً ،ٚثؼذ اٌطالق رظجؼ اٌّشأح أعٕج١خ ثّٕضٌخ عبئش 

 أطال َ ِٓ األعٕج١خ ،١ٌٚظ ٌٗ ػ١ٍٙب ؽهساألعٕج١بد ،١ٌٚظ ٌٗ اْ ٠ٕظش إ١ٌٙب إٌٝ ِبال ٠ٕع

( 1) ((ؽزٝ رٕىؼ صٚعب غ١شٖ ))ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ . االثؼذ اْ رزضٚط صٚعب غ١شٖ

 

     ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ إٌىبػ اٌضبٟٔ طؾ١ؾب ،ؽزٝ ٌٛ رضٚعذ سعال ٔىبؽب فبعذا ٚدخً ثٙب 

ال رؾً ٌألٚي ، الْ إٌىبػ اٌفبعذ ١ٌظ ثٕىبػ ؽم١مخ ،ِٚطٍك إٌىبػ ٠ٕظشف إٌٝ ِب ٘ٛ 

. ٔىبػ ؽم١مخ 

. ٚدخً ثٙب ال رؾً ٌألٚي ػٕذ ِٓ ٠مٛي ثفغبدٖ.ٌٚٛ وبْ إٌىبػ اٌضبٟٔ ِخزٍفب فٟ فغبدٖ 

 (ٚعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ)   ٠ٚغت أْ ٠ذخً ثٙب اٌضٚط اٌضبٟٔ ٌّب سٜٚ ػٓ ػبئشخ إْ اٌشعٛي هللا 

ؽزٝ   : األٚي لبي ا   عئً ػٓ اٌّشأح ٠زضٚعٙب اٌشعً ف١طٍمٙب لجً أْ ٠ذخً ثٙب رؾً ٌضٚعٗ

( 2)رزٚلٟ ػغ١ٍزٗ ٠ٚزٚق ػغ١ٍزه 

 أخجشرٗ أْ سفبػخ اٌمشظٟ (ٚعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ)ٚػٓ ػشٚح ثٓ اٌضث١ش أْ ػبئشخ صٚط إٌجٟ 

طٍٝ هللا )ؽٍك اِشأرٗ فجذ ؽاللٙب ،فزضٚعذ ثؼذٖ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اٌضث١ش فغبءد إٌٝ إٌجٟ 

 ثؼذٖ  د٠ب سعٛي هللا وبٔذ رؾذ سفبػخ فطٍمٙب أخش صالس رط١ٍمبد فزضٚط: ٚلبٌذ (ٚعٍُ ػ١ٍٗ

ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اٌضث١ش ،ٚأٗ ٚهللا ِب ِؼٗ األ ِضً اٌٙذثخ ، ٚأخزد ثٙذثخ ِٓ عٍجبثٙب ، لبي 

ٌؼٍه رش٠ذ٠ٓ أْ رشعؼٟ إٌٝ سفبػخ ال : ػبؽىب فمبي (ٚعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ)فزجغُ سعٛي هلل : 

 (ٚعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ)ؽزٝ ٠زٚق ػغ١ٍزه ٚرزٚلٟ ػغ١ٍزٗ ٚأثٛ ثىش عبٌظ ػٕذ سعٛي هللا

فطفك خبٌذ ٠ٕبدٞ اثب ثىش أال . ٚخبٌذ ثٓ عؼذ ثٓ اٌؼبص عبٌظ ثجبة اٌؾغشح ٌُ ٠ؤرْ ٌٗ 

( 3) ؟ (ٚعٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ)رضعش ٘زٖ ػّب رغٙش ثٗ ػٕذ سعٛي هللا
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الفصل األول                                          
 

تعرٌف نكاح المحلِّل والمحلَّل له                                
 

 

 

       ٚ٘ٛ أْ ٠طٍك اٌشعً اِشأرٗ صالصبً ف١زضٚعٙب سعً أخش ثششؽ أْ ٠طٍمٙب ثؼذ ِٛالؼزٗ 

ا٠ب٘ب ٌزؾً ٌٍضٚط األٚي ٚوً شٟء أثبؽٗ هللا فٙٛ ؽالي ٚوً شٟء ؽشِٗ هللا فٙٛ ؽشاَ 

ٍْذ.ِٚٓ ٘زٖ اٌٍفظخ صالس ٌغبد  : (4)لبي اثٓ األص١ش ذ ٚأؽٍٍَذ ٚؽٍَ فؼٍٝ األٚي ٠مبي . ؽٍٍَّ

رمٛي ؽٍٍذ  .حؽًٍ فٙٛ ِؾًٍ ِٚؾًٍ ٚػٍٝ اٌضبٟٔ ٠مبي اؽً فٙٛ ِؾً ِٚؾً ٚػٍٝ اٌضبٌش

( 5)ٚل١ً ِؾٍالً ثمظذٖ إٌٝ اٌزؾ١ًٍ . فبٔب ؽبي ٚ٘ٛ ِؾٍٛي 

 

           

 

الفصل الثانً                                       
حكم نكاح المحلل                                     

                                 

 

 ن      ٕ٘بٌه ِغبٌزبْ فٟ ٔىبػ اٌّؾًٍ ٌىً ِغبٌخ ؽىُ رخزٍف ػٓ اٌّغبٌخ األخشٜ، ٌزي

.             عأروش وً ِغبٌخ ثّجؾش خبص

 المسالة األولى                                    

                                                                          
                              الزواج بقصد التحلٌل  

 

 

: اخزٍف اٌفمٙبء ثٙزا إٌٛع ِٓ االٔىؾخ ػٍٝ ل١ٌٛٓ 

ـ ر٘ت اٌؾٕف١خ ٚاٌشبفؼ١خ إٌٝ أْ اٌضٚط ٠مظذ اٌزؾ١ًٍ ِٓ غ١ش ششؽ فٟ اٌؼمذ طؾ١ؼ ِغ 1

الْ ا١ٌٕخ فٟ اٌّؼبِالد . اٌىشا٘خ ػٕذ اٌشبفؼ١خ ٚرؾً اٌّشأح ثٛؽء اٌضٚط اٌضبٟٔ ٌألٚي 
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 طؾ١ؾب ٌزٛافش ششٚؽ اٌظؾخ فٟ اٌؼمذ ٚرؾً ٌألٚي وّب ٌٛ طفٛلغ اٌضٚا. غ١ش ِؼزجشح 

.  ٠ٛٔب اٌزبل١ذ 

. ٚلذ سٜٚ ػٓ ػّش ثٓ اٌخطبة ِب ٠ذي ػٍٝ إعبصرٗ

ػٓ ِؾّذ ثٓ ع١ش٠ٓ لبي لذَ ِىخ سعً ِٚؼٗ أخٛح طغبس ٚػ١ٍٗ أصاس ِٓ ث١ٓ ٠ذ٠ٗ سلؼخ 

. ِٚٓ خٍفٗ سلؼخ

فغبي ػّش فٍُ ٠ؼطٗ ش١ئب فج١ّٕب ٘ٛ وزٌه إر ٔضؽ اٌش١طبْ ث١ٓ سعً ِٓ لش٠ش ٚث١ٓ 

. اِشأرٗ فطٍمٙب

لبٌذ ٔؼُ اْ شئذ ،فأخ١شٖ ثزٌه لبي .  ش١ئب ٠ٚؾه ٌٟ ْفمبي ٌٙب ً٘ ٌىٟ أْ رؼطٟ را اٌشلؼزٟ

ٔؼُ فزضٚعٙب ٚدخً ثٙب ، فٍّب أطجؾذ ، أدخٍذ إخٛرٗ اٌذاس، فغبء اٌمششٟ ٠ؾَٛ ؽٛي اٌذاس 

٠ٚمٛي ٠ب٠ٍٚٗ غٍت ػٍٝ اِشأرٗ ، فأرٝ ػّش فمبي ٠ب أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ غٍجذ ػٍٝ اِشأرٟ، لبي 

ِٓ ػ١ٍه ، لبي را اٌذِؼز١ٓ  لبي أسعٍٛا إ١ٌٗ ،فٍّب عبءٖ اٌشعٛي ،لبٌذ ٌٗ اٌّشأح و١ف 

. ِٛػؼه ِٓ لِٛه ،لبي ١ٌظ ثّٛػؼٟ ٠أط 

لبٌذ إْ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ ٠مٛي ٌه ؽٍك اِشأره فمً الٚهللا ال أؽٍمٙب فبٔٗ ال ٠ىش٘ه ٚأٌجغزٗ 

.  ؽٍٗ

فذخً ػ١ٍٗ فمبي أ رطٍك اِشأره ؟ 

الاؽٍمٙب  :  لبي

ٌٛؽٍمزٙب ألٚعؼذ ساعه ثبٌغٛؽ لبي أً٘ اٌّذ٠ٕخ ٚ٘زا لذ رمذَ ف١ٗ اٌششؽ ػٍٝ : لبي ػّش 

( 6). اٌؼمذ 

 ٠مظذ اٌزؾ١ًٍ ـ ٌٚٛ ثذْٚ ششؽ فٟ طـ ٚر٘ت اٌّبٌى١خ ٚاٌؾٕبثٍخ ٚاٌظب٘ش٠خ إٌٝ أْ اٌضٚا2

 ثزٌه ط لجً اٌؼمذ ، صُ ػمذا اٌضٚاساٌؼمذ ـ ثبؽً ٚرٌه ثبْ رٛاؽأ اٌؼبلذاْ ػٍٝ شٟء ِّب رن

 طٍٝ هللا ػ١ٍٗ)اٌمظذ ٚال رؾً اٌّشأح ٌضٚعٙب األٚي ػّال ثمبػذح عذ اٌزسائغ ٌٚمٛي اٌشعٛي 

( 7) ((ٌؼٓ هللا اٌّؾًٍِّ ٚاٌّؾًٍَّ ٌٗ )) :  (ٚعٍُ

( 8)((ال أٚرٟ ثّؾًٍَ أٚ ِؾًٍ ٌٗ إال سعّزٗ))ٚلٛي ػّش ثٓ اٌخطبة سػٟ هللا ػٕٗ 

 ِّب ٠فغذٖ ٌُٚ ٠شزشؽ ف١ٗ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌطالق فٙٛ ٔىبػ اإْ وً ٔىبػ ػمذ عبٌُ )): لبي اثٓ ؽضَ 

ٚ ٌُ ٠شزشؽ ـ الْ وً  )طؾ١ؼ ربَ ال٠فغخ ـ ٚعٛاء اشزشؽ رٌه ػ١ٍٗ رٌه ػ١ٍٗ لجً اٌؼمذ 

( 9 )(ٔىبػ ٌّطٍمخ صالصبً فٙٛ ِؾًٍ ٚالثذ ، فبٌزؾش٠ُ اٌّؾشَ ٕ٘ب ٘ٛ ِب أؼمذ ػمذا غ١ش طؾ١ؼ 
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آثار نكاح المحلل                                        
 

 

    

       ٔىبػ اٌّؾًٍ فبعذ ػٍٝ سأٞ عّٙٛس اٌفمٙبء ، ٌزٌه ٠ضجذ ف١ٗ عبئش أؽىبَ اٌؼمٛد 

 ثٗ اإلؽظبْ ٚال اإلثبؽخ ٌٍضٚط األٚي وّب ال٠ضجذ فٟ عبئش اٌؼمٛد ياٌفبعذح  ٚال ٠ؼ

( 10)اٌفبعذح

      إِب االٔىؾخ اٌفبعذح ثّفَٙٛ اٌششع ف١ٙب رفغذ أِب ثئعمبؽ ششؽ ِٓ ششٚؽ طؾخ إٌىبػ 

أٚ ٌزغ١ش ؽىُ ٚاعت ثبٌششع ِٓ أؽىبِٗ ِّب ٘ٛ ػٕذ هللا ػض ٚعً ٚأِب ثض٠بدح رؼٛد إٌٝ 

(    11)إثطبي ششؽ ِٓ ششٚؽ اٌظؾخ 

    ٚؽىُ االٔىؾخ اٌفبعذح إرا ٚلؼذ ل١ّزٙب ِب ارزفمٛا ػٍٝ فغخٗ لجً اٌذخٛي ٚثؼذٖ ٚ٘ٛ ِب 

وبْ ِٕٙب فبعذا ثئعمبؽ ششؽ ِزفك ػٍٝ ٚعٛة طؾخ إٌىبػ ثٛعٛدٖ ِضً أْ ٠ٕىؼ ِؾشِخ 

ِٕٚٙب ِب اخزٍفٛا ف١ٗ ثؾغت اخزالفُٙ فٟ ػؼف ػٍخ اٌفغبد ٚلٛرٙب ٚٔىبػ اٌّؾًٍ .  اٌؼ١ٓ 

 ثٗ اإلؽظبْ ٚال يوزٌه لبي عّٙٛس اٌفمٙبء أٗ ؽشاَ ٚال ٠ؾض. ٚاؽذ ِٓ ٘زٖ االٔىؾخ 

( 12). اإلثبؽخ ٌٍضٚط األٚي، ٠ٍٚؾك ف١ٗ إٌغت

فبْ ل١ً عّبٖ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِؾٍال ٚعّٝ اٌضٚط ِؾٍال ٌٗ ٌٚٛ ٌُ ٠ؾظً اٌؾً 

لٍٕب عّبٖ ِؾٍال ألٔٗ لظذ اٌزؾ١ًٍ فٟ ِٛػغ ال٠ؾظً ف١ٗ اٌؾً . ٌُ ٠ىٓ ِؾٍال ٚال ِؾٍال ٌٗ

( 13) ((ِب آِ ثبٌمشاْ ِٓ اعزؾً ِؾبسِٗ )): وّب لبي

( 14) ((٠ؾٍٛٔٗ ػبِبً ٠ٚؾشِٛٔٗ ػبِب  )): ٚلبي رؼبٌٝ

( 15). ٌٚٛ وبْ ِؾٍال فٟ اٌؾم١مخ ٚاألخش ِؾٍال ٌٗ ٌُ ٠ىٛٔب ٍِؼ١ٔٛٓ

أِب ػٍٝ سأٜ أثٟ ؽ١ٕفخ ٚأثٟ ٠ٛعف فبْ إٌىبػ طؾ١ؼ ٠ٚضجذ ف١ٗ اٌؾً األٚي إرا دخً ثٙب 

( 16). اٌضبٟٔ ٚفبسلٙب
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 المسالة الثانٌة      

 

 

 

 

 

 .      

 الزواج بشرط التحلٌل                                   
  

      

: إرا رضٚط اٌشعً اِشأح ثششؽ طش٠ؼ فٟ اٌؼمذ ػٍٝ أْ ٠ؾٍٙب ٌٍضٚط األٚي فف١ٗ     لٛالْ

: القول األول

 اٌؾٕبثٍخ ٚأثٟ ٠ٛعف ِٓ اٌؾٕف١خ ح       ر٘ت عّٙٛس اٌفمٙبء ِٓ اٌّبٌى١خ ٚاٌشبفؼٟ

ٚ٘ٛ لٛي ػبِخ أً٘ اٌؼٍُ ُِٕٙ اٌؾغٓ ٚإٌخؼٟ ٚلزبدح ِٚبٌه . ٚاٌظب٘ش٠خ ثفغبد ٘زا إٌىبػ

ـ :ٚاعزذٌٛا  (17). ٚا١ٌٍش ٚاٌضٛسٞ ٚاثٓ اٌّجبسن 

( 18(()ٌؼٓ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ اٌّؾًٍ ٚاٌّؾًٍ ٌٗ: ))ػٓ اثٓ ِغؼٛد لبي(1)

.  ثال ٠ب سعٛي هللااآال أخجشوُ ثبٌز١ظ اٌّغزؼبس ؟ لبٌٛ: )) لٌٛٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ (2)

( 19( )(لبي ٘ٛ اٌّؾًٍ ٌؼٓ هللا اٌّؾًٍِّ ٚاٌّؾًٍَّ ٌٗ

 20((الاٚرٟ ثّؾًٍ ِٚؾًٍ ٌٗ إال سعّزّٙب )) لٛي ػّش اثٓ اٌخطبة سػٟ هللا ػٕٗ (3)

ٚششؽ اٌزأل١ذ ٠فغذٖ ، ِٚبداَ .ٚالْ إٌىبػ ثششؽ اإلؽالي فٟ ِؼٕٝ إٌىبػ اٌّؤلذ  (4)

( 21)إٌىبػ فبعذا فال ٠مغ ثٗ اٌزؾ١ًٍ 

عبٌذ اؽّذ ثٓ ؽٕجً ػٓ اٌشعً ٠زضٚط اٌّشأح ٚفٟ ٔفغٗ اْ : لبي إعّبػ١ً ثٓ عؼ١ذ  (5)

٘ٛ ِؾًٍ إرا أساد ثزٌه اإلؽالي  : ٠ؾٍٙب ٌضٚعٙب األٚي ٌُٚ رؼٍُ اٌّشأح ثزٌه لبي 

ُِٕٙ ػّش ٚػضّبْ ٚػجذ هللا ثٓ .فٙٛ ٍِؼْٛ ٚ٘ٛ ظب٘ش لٛي اٌظؾبثخ سػٟ هللا ػُٕٙ 

. ػّش ٚغ١شُ٘ 

عبء سعً إٌٝ اثٓ ػجبط فمبي ٌٗ إْ ػّٟ ؽٍك اِشأرٗ صالصب  أ٠ؾٍٙب ٌٗ سعال ؟ لبي ِٓ  (6)

( 22). ٠خبدع هللا ٠خذػٗ 

 

ـ : القول الثانً 
    ر٘ت أثٛ ؽ١ٕفخ ِٚؾّذ إٌٝ أْ اٌضٚاط طؾ١ؼ ٠ٚضجذ ثٗ اٌؾً ٌألٚي إرا دخً ثٙب اٌضبٟٔ 

( 23). ٚفبسلٙب 

.   ٚلذ اعزذال ثؼذح أدٌخ اروش ِٕٙب 

ـ إْ ششؽ اٌزؾ١ًٍ فٟ إٌىبػ ششؽ فبعذ ٚإٌىبػ ال٠جطً ثششٚؽ اٌفبعذح ، صُ أْ إٌٟٙ  1
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ػٓ ٘زا اٌششؽ ٌّؼٕٝ فٟ غ١ش إٌىبػ ، فبْ ٘زا إٌىبػ ِٛعت ؽٍٙب ٌألٚي ، فؼشفٕب اْ 

إٌٟٙ ٌّؼٕٝ فٟ غ١ش إٌّٟٙ ػٕٗ ٚرٌه ال ٠ؤصش فٟ إٌىبػ ، فٍٙزا اصجذ اٌؾً ٌألٚي إرا 

( 24).دي ثٙب اٌضبٟٔ ثؾىُ ٘زا إٌىبػ اٌظؾ١ؼ 

. ـ إْ ػِّٛبد إٌىبػ رمزؼٟ اٌغٛاص ِٓ غ١ش فظً ث١ّٕب إرا ششؽ ِٕٗ اإلؽالي أٚ ال 2

ؽزٝ رٕىؼ صٚعب    ))  فىبْ إٌىبػ ثٙزا اٌششؽ ٔىبؽب طؾ١ؾب ف١ذخً  رؾذ لٛي رؼبٌٝ 

فزٕزٟٙ اٌؾشِخ ػٕذ ٚعٛدٖ ، إٌٝ أٗ وشٖ إٌىبػ ثٙزا اٌششؽ ٌغ١شٖ ٚ٘ٛ ( . (غ١شٖ 

   ؽشش

٠زٕبفٝ اٌّمظٛد ِٓ إٌىبػ ٚ٘ٛ اٌغىٓ ٚاٌزٛاٌذ ٚاٌزؼفف الْ رٌه ٠مف ػٍٝ اٌجمبء 

ٚاٌذٚاَ ػٍٝ إٌىبػ ،ٚ٘زاـ ٚهللا اػٍُ ـ ِؼٕٝ إٌؾبق اٌٍؼٓ ِٓ لٌٛٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

( 25( )(ٚعٍُ ٌؼٓ هللا اٌّؾًٍِّ ٚاٌّؾًٍَّ ٌٗ 

:      أِب لٛي أثٟ ٠ٛعف أْ اٌزٛل١ذ فٟ إٌىبػ ٠فغذ إٌىبػ،فمذ أع١ت ػٕٗ 

إْ اٌّفغذ ٌٗ ٘ٛ اٌزٛل١ذ ٔظب ، إال رشٜ أْ وً ٔىبػ ِؤلذ فبٔٗ ثزٛل١ذ ثبٌطالق أٚ 

.  ثبٌّٛد ٚغ١ش رٌه ٌُٚ ٠ٛعذ اٌزٛل١ذ ٔظبً 

أِب لٛي ِؾّذاْ إٌىبػ ػمذ ِؤثذ فىبْ ششؽ اإلؽالي أٗ اعزؼغبي ِباخشٖ هللا ٌغشع 

اٌؾً ف١جطً اٌششؽ  ،فئرا أؽٍمٙب اٌضٚط اٌضبٟٔ ٠زج١ٓ أْ هللا رؼبٌٝ اؽً ٘زا إٌىبػ إ١ٌٗ 

( 26).، ٌٚٙزا لٍٕب أْ اٌّمزٛي ١ِذ ثأعٍٗ خالفب ٌٍّؼزضٌخ 

 اٌضبٟٔ ِٚٓ ١ٔزٗ طـ صُ أْ اٌفمٙبء ِزفمْٛ ع١ّؼب أْ إٌىبػ طؾ١ؼ أْ رضٚعٙب اٌض3ٚ

فٛلغ .اٌزؾ١ًٍ ٌُٚ ٠ششؽ رٌه اٌمٛي ، الْ ِغشد ا١ٌٕخ ِٓ اٌّؼبِالد غ١ش ِؼزجشح 

إٌىبػ طؾ١ؾب العزؼغبي ششائؾ اٌظؾخ فزؾً ٌألٚي ،وّب ٌٛ ٠ٛٔب اٌزٛل١ذ ٚعبئش 

. اٌّؼبٟٔ اٌّفغذح 

رأي الباحث                         
أسٜ أْ ساٞء عّٙٛس اٌفمٙبء ٘ٛ األلشة ٌٍظٛاة ٚاألعذس أْ ٠ؤخز ثٗ ١ٌٚظ ِؼٕٝ رٌه 

اٌزم١ًٍ ِٓ ساٞء اثٟ ؽ١ٕفخ إال أْ األدٌخ اٌزٟ اعزذي ثٙب عّٙٛس اٌفمٙبء ٟ٘ األلٜٛ صُ 

. ٚهللا اػٍُ . ٚ٘ٛ أْ ٔغؼً ٔىبػ اٌّؾًٍ ٚاٌّؾًٍ ٌٗ ٔىبؽب فبعذا ؽػ١ٍٕب أْ ٔبخز ثبال ؽٛ

 

الخاتمـــــــــة                  
 

ـ :ثؼذ اٌخٛع فٟ أساء اٌفمٙبء رٛطٍذ إٌٝ ثؼغ إٌزبئظ اروش ِٕٙب 

.  ـ ال ٠ؾك ٌٍّطٍمخ صالصب أْ رشعغ إٌٝ صٚعٙب أال ثؼذ أْ رٕىؼ صٚعبً غ١ش1ٖ

ـ عّٙٛس اٌفمٙبء ِٓ اٌّبٌى١خ ٚاٌشبفؼ١خ ٚاٌؾٕبثٍخ ٚاٌظب٘ش٠خ ٚأثٟ ٠ٛعف ِٓ اٌؾٕف١خ 2

. ٠شْٚ أْ ٔىبػ اٌّؾًٍ فبعذ ٚرزشرت ػ١ٍٗ أصبس إٌىبػ اٌفبعذ 
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ـ ٠شٜ أثٛ ؽ١ٕفخ ـ سؽّٗ هللا ـ أْ ٔىبػ اٌّؾًٍ ٔىبػ طؾ١ؼ ٠ٚضجذ اٌؾً ٌٍضٚط األٚي فٟ 3

. ؽ١ٓ ٠شٜ ِؾّذ ـ سؽّٗ هللا ـ أٗ طؾ١ؼ ٌٚىٓ ال ٠ؾٍٙب ٌألٚي 

. ـ ٠غت أْ ٠ىْٛ إٌىبػ اٌضبٟٔ طؾ١ؾب ، ٠ٚذخً ثٙب اٌضٚط اٌضب4ٟٔ

 

 

              الهوامش 
(. 229)ـ البقرة من اآلٌة 1 
كتاب النكاح باب التحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى (1433)ـ صحٌح مسلم رقم الحدٌث2 

. تنكح زوجا غٌره وٌطأها ثم ٌفارقها وتنقضً عدتها
. 3/347وٌنظر الفتاوى الكبرى 

. 1433.ـ صحٌح مسلم رقم الحدٌث 3
. 10/1035ـ النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر باب حلل 4
.  باب حلل11/163ـ لسان العرب 5
.  باب نكاح المحلل والمحلل له5/117ـ ٌنظر االم 6
وٌنظر  3/191 وٌنظر اإلقناع فً حل الفاض ابً الشجاع 1/754ـ ٌنظر بداٌة المجتهد 7

.  9/424المحلى 
. 7/574 وٌنظر المغنً 6/265ـ مصنف عبد الرزاق 8
. 9/424ـ ٌنظر المحلى البن حزم 9

. 7/574ـ ٌنظر المغنً 10
  . 1/754ـ ٌنظر بداٌة المجتهد 11
. 3/191 وٌنظر اإلقناع 1/754ـ بنظر بداٌة المجتهد 12
والحدٌث ضعٌف كما قال الترمذي (2918)ـ سنن الترمذي رقم الحدٌث 13
(. 37)ـسورة التوبة من اآلٌة 14
. 5/574ـ ٌنظر المغنً 15
. 3/188 وٌنظر بدائع الصنائع 6/10ـ ٌنظر المبسوط 16
 وٌنظر الحلى 7/574 وٌنظر المغنً 5/117 وٌنظر األم 1/754ـ ٌنظر بداٌة المجتهد 17
9/424 . 

ـ رواه احمد والبزار وفٌه عثمان بن حمد الحنفً وقد وثقه ابن معٌن وأبن حبان ـ ٌنظر 18
. 4/490مجمع الزوائد 

وقال حدٌث (1039)وسنن الترمذي رقم الحدٌث(1936)سنن ابن ماجه رقم الحدٌث /19
. 7/574ٌنظر المغنً (9773)حسن صحٌح ومسند اإلمام احمد رقم الحدٌث 

 .6/265.ـ مصنف عبد الرزاق 20
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 .7/574ٌنظر المغنً /21
 .6/266ـ المصنف عبد الرزاق 22
 .3/188 وٌنظر بدائع الصنائع 6/10ـ ٌنظر المبسوط 23
. ـ المصدر نفسه 24
. ـ المصدر نفسه25
. ـ المصدر نفسه26

ثبت المصادر والمراجع         
.  داس اٌفىش ٌٍطجبػخ . ِؾّذ اٌخط١ت اٌششث١ٕٟ . ـ اإللٕبع فٟ ؽً أثٟ شغبع 1

. داس اٌفىش ٌٍطجبػخ  (٘ـ204د )ـ األَ ٌإلِبَ ِؾّذ ثٓ إدس٠ظ اٌشبفؼٟ 2

 اٌظؾ١ؼ ٌغٕٓ اٌزشِزٞ ـ ِؾّذ ػ١غٝ أثٛ ػ١غٝ اٌزشِزٞ ـ داس إؽ١بء اٌزشاس عـ اٌغب3َ

 . 5اٌؼضٞ ـ ث١شٚد ـ رؾم١ك اؽّذ ِؾّذ شبوش ـؼذد األعضاء 

ـ اٌفزبٚٞ اٌىجشٜ ـ اؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ ـ داس اٌّؼشفخ ـ ث١شٚد ـ ؽ ـ 4

.  ـ رؾم١ك ؽغ١ٕٓ ِؾّذ ِخٍٛف 1386

ـ اٌّجغٛؽ ـ ٌإلِبَ شّظ اٌذ٠ٓ أثٟ ثىش ِؾّذ ثٓ اؽّذ اٌغشخغٟ ؽجؼخ اٌغؼبدح ثّظش  5

 1ؽ

( 12)ـ اٌّؾٍٝ ػٍٟ ثٓ اؽّذ ثٓ ؽضَ ـ داس اٌفىش ػذد األعضاء6

ـ  إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌؾذ٠ش ٚاألصش ، أثٛ اٌغؼبداد  اٌّجبسن ثٓ ِؾّذ اٌغضسٞ ـ اٌّىزجخ 7

.  رؾم١ك ؽب٘ش اؽّذ اٌشاٚٞ 5َ ػذد األعضاء 1979٘ـ ـ 1399اٌؼ١ٍّخ ـ ث١شٚد 

اٌؾٕفٟ ـذاس اٌىزبة ))ـ  ثذائغ اٌظٕبئغ فٟ رشر١ت اٌششائغ ـ ػالء اٌذ٠ٓ اثٛ ثىش ثٓ ِغؼٛد 8

 .2اٌؼضٞ ـ ث١شٚد ؽ

( 10)ـ ثذا٠خ اٌّغزٙذ الثٓ سشذ ِؾّذ ثٓ اؽّذ ـ ؽجؼخ األعزبٔخ ـ اٌمب٘شح ػذد األعضاء 9

ـ عٕٓ اثٓ ِبعٗ ـ ِؾّذ ثٓ ٠ض٠ذ أثٛ ػجذ هللا اٌمض٠ٕٟٚ ـ  داس اٌفىشـ  ث١شٚد ـ رؾم١ك 10

 .30ِؾّذ فؤاد ػجذ اٌجبلٟ ـ ػذد األعضاء 

ـ طؾ١ؼ ِغٍُ ـ ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط أثٛ اٌؾغ١ٓ اٌمُش١شٞ  ا١ٌٕغبثٛسٞ ـ داس إؽ١بء اٌزشاس 11

 5اٌؼشثٟ ـ ث١شٚد ـ رؾم١ك ِؾّذ فؤاد ػجذ اٌجبلٟ ـ ػذد األعضاء 

ـ ٌغبْ اٌؼشة ٌّؾّذ ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس اإلفش٠مٟ اٌّظشٞ ـ داس طبدس ث١شٚد ـ 12

 .15اٌطجؼخ ـ ػذد األعضاء 

ـ ِغٕذ اإلِبَ اؽّذ ألثٟ ػجذ هللا اؽّذ ثٓ ؽٕجً اٌش١جبٟٔ ـ رؾم١ك وّبي ٠ٛعف اٌؾٛد  13

.     ِىزجخ اٌشش١ذ ـبٌشثبؽ

ـ ِغّغ اٌضٚائذ ِٕٚجغ اٌفٛائذ ـ ٔٛس اٌذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ اثٟ ثىش ا١ٌٙضّٟ ـ داس اٌفىش ث١شٚد  14

.  أعضاء 10. ٘ـ 1412         
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ـ ِظٕف ػجذ اٌشصاق ـ أثٛ ثىش ػجذ اٌشصاق ثٓ ّ٘بَ اٌظٕؼبٟٔ ـ اٌّىزت اإلعالِٟ ـ 15

 . 11ـ رؾم١ك ؽج١ت اٌشؽّٓ االػظّٟ ـ ػذد األعضاء 1403ث١شٚد ـ اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ 

 

 


